
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАКОНА 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношење Закона о рачунању времена садржан је у члану 97. 

став 1. тачка 6. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06), којим 

се утврђује да Република Србија, уређује и обезбеђује, између осталог, јединствено 

тржиште, правни положај привредних субјеката и систем обављања појединих 

привредних и других делатности. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Област рачунања времена у Републици Србији регулисана је Законом о 

рачунању времена („Службени лист СЦГ”, број 20/06), који је донет у време постојања 

државне заједнице Србија и Црна Гора и њиме је транспонована Директива 2000/84/EC 

Европског парламента и Савета од 19. јануара 2001. године о летњем рачунању 

времена и Распоред рачунања времена за летњи период, објављена у Службеном листу 

Европске уније (2001/C  35/07). 

Законом о рачунању времена прописано је важење времена у Србији и Црној 

Гори и дефинисан је почетак и завршетак летњег рачунања времена, и то на начин који 

је истоветан са праксом која се у овој области примењује у Европској унији. Наиме, 

тим законом је прописано да у Србији и Црној Гори важи време које одговара 

универзалном координираном времену увећаном за један час (средњоевропско зонско 

време), а почетак и завршетак летњег рачунања времена, у свему су усклађени са 

горенаведеном директивом.  

Потреба за тачним временом постоји у читавом низу области, а прецизно 

мерење времена је од виталног значаја за националну одбрану и безбедност, 

спровођењe закона, телекомуникације, електричне мреже, електронску управу, услуге 

од поверења у електронском пословању, финансијске трансакције, ПТТ службу, ИТ 

технологије, системе транспорта, метрологију, научно истраживачки рад, 

сеизмологију, као и другим областима и делатностима. 

Имајући у виду наведено, један од разлога за доношење новог Закона о 

рачунању времена условљен је потребом да Република Србија донесе свој закон који ће 

регулисати ову област и дефинисати употребу и рачунање времена у Републици 

Србији, односно дефинисати законско време у Републици Србији (РС). 

Циљ новог Закона о рачунању времена је да обезбеди употребу јединственог 

времена на територији РС, усклађеног са временом које користе европске земље, а које 

је следиво до универзалног координираног времена (UTC). 

Увођењем законске обавезе да се у РС у службене и пословне сврхе 

употребљава законско време РС, обезбеђује се јединствено време на целој територији 

РС.  

Такође, разлог за доношење новог Закона о времену садржан је и у потреби 

додатног усаглашавања у области времена у РС са праксом која се примењује у овој 

области у Европској унији (ЕУ), односно са наведеном директивом. Ова потреба је 

нарочито дошла до изражаја након билатералног и експланаторног скрининга за 

Поглавље 14 – транспорт, одржаних у 2014. и 2015. години, одакле следи обавеза 

потпуног усклађивања српског законодавства са прописима ЕУ у овој области.      

Наиме, важећи Закон о рачунању времена („Службени лист СЦГ”, број 20/06) 

прописује време у употреби у Србији и Црној Гори (СЦГ) и дефинише почетак и крај 

летњег рачунања времена, на начин који је истоветан са праксом у Европској унији. 
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Међутим, предметним законом није прописано информисање о почетку и завршетку 

летњег рачунања времена садржано у обавештењу Европске Комисије које наводи 

датуме почетка и завршетка летњег рачунања времена, а које се сваких пет година 

објављује у службеном гласилу ЕУ, у складу са Директивом, за коју постоји обавеза 

преузимања. Наиме, у члану 4. Директиве наведено је да је Европска Комисија у 

обавези да на сваких пет година објави у Службеном листу Европске уније обавештење 

о Распореду рачунања времена за летњи период, које дефинише датуме почетка и 

завршетка летњег рачунања времена. С тим у вези, након 2001. године када је 

објављена  предметна директива са Распоредом рачунања времена за летњи период 

(2001/C 35/07) који је приказивао датуме почетка и завршетка летњег рачунања 

времена за период од 2002. до 2006. године, објављени су и Распореди рачунања 

времена за летњи период у којима су приказани датуми почетка и завршетка летњег 

рачунања времена за следеће периоде, и то: од 2007. до 2011. године (2006/C  61/02), од 

2012. до 2016. године (2011/C 83/06), као и  за период од 2017. до 2021. године (2016/C 

61/01). 

С тим у вези, новим Законом о рачунању времена прописује се да Национални 

метролошки институт (НМИ) обавештава јавност у РС о распореду који приказује 

датуме почетка и завршетка летњег рачунања времена, који су усклађени са 

обавештењима Европске Комисије. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

 Чл. 1-4. Нацрта закона прописују предмет, циљ, подручје примене и значење 

појединих појмова. Овај закон уређује употребу и рачунање времена у Републици 

Србији. Циљ доношења овог закона је да обезбеди употребу јединственог времена на 

територији Републике Србије усклађеног са временом које се користи у Европској 

унији.  

 Одредбе овог закона не односе се на време које се користи у области ваздушног 

саобраћаја, а које је различито од оног чија је примена обавезна на основу овог закона, 

ако је употреба таквог времена предвиђена међународим конвенцијама и уговорима 

који обавезују Републику Србију. 

 У погледу терминологије (члан 4.) законодавац се руководио изразима и 

дефиницијама из референтних докумената (универзално координирано време, летње 

рачунање времена). 

Члан 5. Нацрта закона прописује да је законско време Републике Србије 

национална реализација универзалног координираног времена (UTC) увећана за један 

час (средњоевропско време).  

Чланом 6. Нацрта закона прописано је да летње рачунање времена, у смислу 

овог Закона, представља период времена током године, у току којег се часовници 

померају за један час унапред у односу на законско време из члана 5. овог закона, и у 

том периоду представља законско време. 

Чл. 7-8. Нацрта закона уређује се почетак и завршетак летњег рачунања 

времена. 

Чланом 9. Нацрта закона прописано је да НМИ, као институција надлежна за 

послове метрологије, обавештава јавност у Републици Србији о распореду који 

приказује датуме почетка и завршетка летњег рачунања времена, у складу са 

обавештењем Европске Комисије које се сваких 5 година објављује у службеном 

гласилу Европске уније, на основу Директиве број 2000/84/ЕС Европског парламента и 

Савета од 19. јануара 2001. године о летњем рачунању времена.  
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Чланом 10. Нацрта закона прописано је да у службеној и пословној 

комуникацији време мора бити у складу са законским временом Републике Србије. 

Чланом 11. Нацрта закона прописано је да надзор над спровођењем овог закона 

врши министарство надлежно за техничке прописе, мере и драгоцене метале. 

Члан 12. Нацрта закона наводи да је овај закон усклађен са свим начелима и 

битним захтевима Директиве број 2000/84/ЕС Европског парламента и Савета од 19. 

јануара 2001. године о летњем рачунању времена. 

Члан 13. Нацрта закона садржи прелазне и завршне одредбе. Одредбом овог 

члана закона прописано је да даном ступања на снагу овог закона престаје да важи 

Закон о рачунању времена („Службени лист СЦГ”, број 20/06), као и да овај закон 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије”. 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ 

ЗАКОНА 

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета Републике 

Србије. 

 


